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ВСТУП 

       Актуальність дослідження. Життєві орієнтири сучасної молоді зазнають 

деструктивних змін, розмиті цінності та смисли ускладнюють прийняття 

стратегічних життєвих рішень, які базуються на постановці життєвих цілей 

особистістю.  

     Поняття стратегії означає здатність до самостійної побудови свого життя, до 

принципового і усвідомленого його регулювання у відповідності з кардинальними 

змінами. На формування життєвої стратегії впливає життєва позиція людини, 

сукупність життєвих цілей і задач, вміння приймати відповідальні рішення. Якщо у 

людини ці задачі вкрай примітивні, то її життєвий світогляд обмежений. 

    Наміри людини та зустрічні вимоги життя часто утворюють суперечності між 

тим, чого хоче людина, і тим, що пропонує їй життя. Способи вирішення цих 

суперечностей та бажання їх вирішувати є особливими якостями особистості, які 

виробляються в процесі життя і відрізняються, скажімо, від її здібностей і навіть 

характеру.  

     Проведений аналіз досліджень, присвячених окресленій проблематиці 

засвідчив, що поняття життєвих рішень достатньо по - різному трактується  

науковцями. Зокрема, Г.О. Балл неодноразово підкреслює унікальність і 

неповторність кожного життєвого вибору та наслідків прийняття рішення, тоді як 

Г.С. Костюк прийняття рішень вивчає як найістотнішу фазу вольового акту, а О.К. 

Тихомиров розглядає вибір як елемент стратегії життя, поведінки та творчої 

конструкторської діяльності. 

    Прийняття студентами стратегічних рішень є однією iз актуальних проблем у 

повсякденному життi студентської молоді. Однак, вона деякою мiрою обділена 

увагою фахiвцiв – психологiв та педагогiв. Саме це обумовило вибiр курсової роботи 

«Особливості стратегічних життєвих рішень в юнацькому віці». 

Метою дослідження є виявити найбільш актуальні аспекти прийняття 

студентами стратегічних життєвих рішень. 

Об’єктом  дослідження є стратегічні життєві рішення в процесі становлення 

особистості. 



4 
 

Предмет дослідження: психологічні чинники, які впливають на  прийняття 

студентами життєвих стратегічних рішень. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

1) обґрунтувати теоретико - методологічні підходи до вивчення  проблематики 

життєвих стратегій у вітчизняній і зарубіжній психології; 

2) проаналізувати особливості та механізми прийняття стратегічних рішень; 

3) обґрунтувати підібраний діагностичний інструментарій та емпірично 

дослідити причини та установки прийняття студентами важливих життєвих рішень; 

4) розробити практичні рекомендації щодо прийняття студентами стратегічних 

життєвих рішень. 

Методи дослідження:  

- теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація наукової літератури з 

проблеми дослідження; 

- емпіричні: опитування, спостереження а також психодіагностичні методики, 

зокрема опитувальник  «Емоційно - пізнавальна готовність особистості до 

визначення власної життєвої позиції», опитувальник «Життєві завдання особистості» 

(розробка колективу лабораторії соціальної психології особистості ІСПП НАПН 

України під керівництвом Т. М. Титаренко), а також методика вивчення 

особливостей прийняття рішень (Ільїн Е.П.) 

Теоретичне та практичне значення дослідження визначається його 

спрямованістю на підвищення усвідомленого й неупередженого ставлення молоді 

щодо становлення і прийняття важливих стратегічних рішень. Теоретичні 

узагальнення, результати емпіричного дослідження та методичні рекомендації 

можуть бути використані кураторами груп, психологами, які працюють у 

психологічній службі та викладачами для підвищення теоретичної обізнаності та 

практичного застосування наших напрацювань. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів,  

висновків, списку використаних джерел та  додатків. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ 

ЖИТТЄВИХ РІШЕНЬ 

     1.1. Систематизація підходів до вивчення явища «життєвих стратегій» 

у вітчизняній і зарубіжній психології 

Багато науковців акцентували увагу на проблемах життєвого шляху 

особистості, способу і стилю життя, культури життя, її самореалізації та 

творчості. 

Термін «стратегія» у своєму розумінні представляє спосіб раціонального 

ставлення до життя. У довідкових виданнях «стратегія» може визначатися як 

«мистецтво планування керівництва» [38]. Також він позначає деякий напрям 

діяльності організації, який пов’язаний з обґрунтуванням, розробкою і 

втіленням в життя кoнцепцій і рішень виробничого та сoціального характеру 

[39]. На відміну від інших способів життя (життєвих цілей, планів і т.д.) 

життєва стратегія допомагає сформувати спосіб свідомого планування і 

конструювання особистістю власного життя шляхом поетапного формування 

її майбутнього.  

Відомо, що далеко не всі вчені розглядають стратегію тільки як 

раціональну освіту, яка формується в певній структурі діяльності особистості. 

Частина з них вважає, що стратегії – це суть діяльності мозку. «Вихідним 

матеріалом, – пишуть В.А. Горянин і І.К. Масалков, – для декодування 

суб’єктивного досвіду є стратегії. Стратегія являє собою відпрацьовування 

мозком послідовність репрезентацій і oперацій, що веде до конкретної мети, 

але при цьому незалежну від змістовної спрямованості поведінки. Кoжен 

фрагмент стратегії – це етап ментального процесу (програми), для якого 

характерне використання одного з п’яти почуттів (внутрішнього або 

зовнішнього)»[12]. 

Таким чином, у визначенні поняття «стратегія життя» до сьогодні немає 

логічної чіткості і ясності. Воно трактується або як система перспективних 

уявлень і орієнтацій особистості, а то й ще вужче – як система цілей, планів і 
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ціннісних oрієнтацій. Працюючи над цією проблематикою Є.І. Головаха 

стверджує, що краще замість поняття «стратегія життя» використовувати 

термін «життєва перспектива», пояснюючи, що останнє не так формально і 

жорстко фіксує рамки майбутнього життєвого шляху. «Життєву перспективу, 

– підкреслює він, – слід розглядати як цілісну картину майбутнього в 

складному суперечливому взаємозв’язку програмованих і очікуваних подій, з 

якими людина пов’язує соціальну цінність та індивідуальний сенс свого 

життя»[11; 18; 21]. 

Варто відзначити, що у досвіді зарубіжної науки проблемою вивчення 

життєвих стратегій займалися багато видатних вчених: А. Адлер, А. Маслоу, 

Е. Фромм, К. Хорні, Е. Берна, А. Бандури, А. Маслоу, Г. Олпорта,                  В. 

Франкла, Е. Фрoмма, К. Юнга. 

Розглядаючи питання вивчення життєвих стратегій А. Адлер вважає, що 

кожна людина виробляє свою життєву мету, яка служить зосередженням його 

прагнень і досягнень. На йогo думку формування життєвих цілей починається 

ще в дитинстві, вважаючи, що життєві цілі завжди дещо нереалістичні та 

можуть стати невротично перебільшеними, якщо пoчуття неповноцінності 

занадто сильні.  

Найбільше в теоретичних розробках як зарубіжних, так і вітчизняних 

психологів використовується сценарний підхід до розуміння стратегій 

поведінки людини в його життєвому виконанні, який розроблений                 Е. 

Берном [6]. 

Під визначенням поняття сценарій Е. Берн розуміє «несвідомий 

життєвий план», який складається в дитинстві, підкріплюється батьками, 

виправдовується ходом подій і перехoдить у свідомий план в юнацькому віці 

при виборі життєвого шляху. Розробивши концепцію несвідомого життєвого 

сценарію Е. Берн надав ідею щодо подальшої розробки змісту поняття 

«життєві стратегії» таким зарубіжним психологам як С.Л. Рубінштейн,         Б.Г. 

Ананьєв, К.А. Абульханова - Славська, А.А. Кронік, Ю.М. Резник,             Е.І. 

Головаха, Р. Пехунен і ін. які пов’язують його з питаннями формування 
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установки, вибору життєвого шляху, способу і стилю життя, удосконалення 

культури життя особистості, її самореалізації та творчості. Зазвичай 

представники зарубіжної школи психології висувають положення про 

несвідомий характер формування та реалізації людинoю свого життєвого 

сценарію[2]. 

 Нерозуміння цього процесу не дає можливості для особистості 

самостійно відстежувати його зміст і спрямованість. Іншої точки зору при 

розгляді питання життєвого сценарію дотримуються вітчизняні психологи. На 

думку М.В. Розіна, І.С. Кона, С.Л. Рубінштейна, В.І. Слободчикова,           К.А. 

Абульханової - Славської та ін., процес будівництва людиною власного життя 

не обмежується впливом несвідомого[33]. Усвідомлення даного процесу 

співвідноситься з рівнем активності та зрілості особистості, життєвої 

рефлексії, розвитком її творчого начала[34]. 

В свою чергу російський психoлог і філософ К.А. Абульханова - 

Славська розглядає поняття «стратегія життя» в широкому і вузькому сенсах. 

Розглядаючи перше значення(на відміну від численних життєвих тактик), вона 

вважає, що це – «принципова, що реалізується в різних життєвих умовах, 

обставинах, здатність особистості до з’єднання своєї індивідуальності з 

умовами життя, до її відтворення і розвитку»[1]. Щодо  другого значення, то  

це розробка певного життєвого рішення для подолання життєвих протиріч, 

серед яких, на думку К.А. Абульханової - Славської, можна виділити три 

основні стратегії: вибір способу життя, вирішення протиріччя «хочу - маю» і 

створення умов для самореалізації та творчого пошуку[25]. 

Стратегію як спосіб організації життя необхідно відрізняти також від 

інших способів – життєвої позиції і життєвої лінії. На відміну від них стратегія 

є об’єднювальною характеристикою життєвого шляху. «Життєва стратегія в 

найзагальнішому вигляді – це постійне приведення у відповідність 

особистості (її особливостей) і характеру і способу свого життя, побудова 

життя спочатку виходячи зі своїх індивідуальних можливостей і даних, а потім 

з тими, які виробляються в життя. Стратегія життя складається в способах 
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зміни, перетворенні умов, ситуацій життя відповідно до цінностей особистості 

... »[1]. 

У своїх дослідженнях такі вчені як В.Г. Панок та Г.В. Рудь стверджують, 

що одне із вирішальних умінь особистості на життєвому шляху – вміння 

приймати рішення. В даному аспекті дoслідники визначають життєвий шлях 

як сукупність подій та обставин індивідуального розвитку, які впливають на 

формування особистості та зумовлюють її структуру й основну життєву 

проблематику. При цьому особистість та умови її життєдіяльності 

розглядаються як єдина цілісна система життєвої ситуації особистості, що 

забезпечує перехід людини від минулого до майбутнього через розв’язання 

конкретної життєвої прoблематики.  

Розкриваючи життєві стратегії особистості, вчені зазначають, що переживання 

життя людиною може бути як усвідомленим, так і неусвідомленим, а вибір між 

ними може відбуватися весь час у міру вирішення проблем, що стoсуються 

життєвих подій і вчинків. Саме цей вибір створює постійні взаємопереходи від 

одного стилю до іншого[5; 31]. 

У результаті теоретичного аналізу наукової літератури можна 

констатувати, що постановка стратегічних життєвих цілей особистістю є 

невід’ємною частиною планування та побудови її власного життя [8; 31]. 

Зробивши вибір щодо певної цілі у житті, людина прагне якомога більше 

докласти зусиль щоб втілити її в реальність, проте перш ніж реалізовувати 

даний процес, необхідно зрозуміти, що для цього потрібно зробити, і чи 

насправді це та мета, для якої вона може зробити все від себе належне.  

 

     1.2. Етапи побудови, механізми реалізації життєвої стратегії та 

типологія життєвих стратегій особистості 

Зосередивши свою увагу на вивчені  життєвих стратегій особистості в 

період юності вчені пов’язують їх із формуванням системи оцінок та подій, 

тимчасових перспектив, уявлень про майбутнє власного життєвого шляху, які 

досить широко обговорюються в на сьогоднішній момент у науковому 
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співтоваристві. При цьому вони використовують різні, але близькі за змістом 

поняття(життєвий сценарій, життєві історії, життєвий шлях, життєвий план, 

стиль життя, життєва програма особистості, життєва перспектива і т.п.). Це 

говорить про складність змісту досліджуваного соціально-психологічного 

феномена, що вимагає його теоретичного осмислення [25]. 

Одним із перших етапів у створенні власної життєвої стратегії є вступ 

до ВНЗ. На цьому етапі розпочинається дуже важлива пора другої юності, коли 

усвідомлюється власна роль у суспільстві і відповідальність за себе. Необхідно 

підкреслити, що протягом багатьох сторіч студентська молодь завжди була в 

епіцентрі суспільних перетворень. Участь молодої людини в суспільному 

житті залежить від вибору нею активної життєвої позиції, що має на увазі 

ідеали, переконання і цінності особистості, які становлять основні принципи її 

поведінки та діяльності [3]. 

Перебуваючи в умовах, які є первинними стосовно суб’єктивних планів, 

змушують людину будувати своє майбутнє з усвідомленням реальних 

можливостей. В цьому аспекті життєві стратегії є відображенням тих 

суспільних відносин, особливостей мікросередовища та інших факторів, які 

обумовлюють ймовірність проектування реальної життєвої програми 

особистості, її життєвого шляху[25]. 

Ще одним домінуючим стратегічним рішенням є рішення щодо 

готовності юнаків до вибору шлюбного партнера та батьківства. Вибір 

супутника життя відбувається під дією ряду факторів, серед яких насамперед 

уявлення про ідеального партнера, більш - менш усвідомлюваний образ якого 

є у кожного, психологічна сумісність, подібність цінностей і цілей у житті, 

захоплення, задоволення потреб партнера тощо. Все це є перехідним етапом у 

створенні ролі батьківства, яка передбачає сукупність соціальних 

індивідуальних властивостей, що включає рівні життєдіяльності та актуалізує 

розвиток бути і стати батьками [40]. 

Під психологічними механізмами реалізації життєвих стратегій,  І.С. 

Булах розуміє закріплені у психологічній структурі особистості перетворення, 



10 
 

в результаті яких з’являються різні особистісні новоутворення, підвищується 

або знижується рівень організованості структурних компонентів, змінюється 

режим їх функціонування. Безперечно можна виділити безліч класифікацій 

психологічних механізмів, які зумовлюють прийняття рішення особистістю. 

Проте ми вирішили зупинитись саме на цих. Зокрема, у психологічному 

словнику    А.В. Петровського та М.Г. Ярошевського, можна знайти наступні 

механізми: вольові, інтелектуальні та емоційні.  

Детальніше вивчаючи феномен волі сучасний вчений В.К. Калін більш 

глибоко зосереджував увагу на взаємозв’язку трикутника  «воля – інтелект – 

емоція» та його місце в процесі прийняття рішень. Також він стверджує, що у 

процесі  прийняття рішень вольова регуляція може бути актуалізованою у 

зв’язку з необхідністю стримання емоційних реакцій трьох видів:  

1) викликаних привабливістю альтернативних варіантів;  

2) пов’язаних з необхідністю пройти через ситуацію вибору;  

3) пов’язаних із невпевненістю в успішності виконавчої частини 

прийнятого рішення (страх не впоратись) [15; 30]. 

Іншого підходу дотримується В.Л. Помиткіна, яка вказує, що основним 

механізмом реалізації процесу рішення(виникнення нових потреб і мотивів, 

знання про можливі цілі, неусвідомлювані передбачення результатів) є процес 

цілепокладання [32].  

Таким чином до загальних психологічних механізмів прийняття 

особистістю стратегічних життєвих рішень вчені відносять: 

 ціннісно - мотиваційні (світогляд, мотиви, потреби, ідеали, смисли, 

цінності, переконання, принципи, інтереси); 

 емоційно - почуттєві (емоції, почуття, афекти, бажання, прагнення); 

 інтелектуальні (проблематизація, цілепокладання, продукування 

гіпотез, аргументація, вибір, цілеутворення, антиципація, інтуїція); 

 вольові (сила волі, цілеспрямованість, принциповість, самостійність, 

ініціативність, витримка, рішучість, наполегливість, організованість, 

відповідальність).    
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Узагальнюючи слід зазначити, що перед кожним індивідом як творцем 

власного життя, постає завдання знайти баланс між життєвою перспективою 

та вибором життєвих стратегій, що відповідатимуть основним життєвим 

запитам. Перелічені психологічні механізми в тій чи іншій мірі формуються в 

залежності від змісту стратегічних рішень. Наприклад, приймаючи рішення з 

приводу професійного зростання найбільш активними в даному процесі є 

інтелектуальні механізми, а щодо визначення власної життєвої позиції – 

ціннісно - мотиваційні[15; 30].  

 Типологія життєвих стратегій особистості 

У наукових дослідженнях описані типології життєвих стратегій, але 

залишається недостатньо зрозумілим питання про те, яким чином відбувається 

формування життєвої стратегії особистості, які внутрішні психологічні 

механізми виявляються задіяними в цьому процесі, і які причини стоять за 

вибором тієї чи іншої життєвої стратегії [5; 13]. 

На основі аналізу літературних джерел з окресленої проблематики           

Н.Ф. Наумова у своїй статті виділяє наступну типологію життєвих стратегій. 

Перший тип - ефективна, успішна зовнішня адаптація, заснована на 

новій, жорстко організованій системі ціннісних орієнтацій. У даній стратегії 

спостерігається підвищена сприйнятливість до певних зовнішніх 

впливів(економічних, інформаційних, статусних), соціальна ідентифікація 

спрямована на первинні(сім’я) і професійні якості. Орієнтація в часі - на 

сьогодення і найближче майбутнє. 

Другий тип - ефективна внутрішня адаптація, заснована на стійкості 

фундаментальних ціннісних орієнтацій і на відносній несприйнятливості до 

зовнішніх впливів. Ідентифікація в даному випадку орієнтована на великі 

спільності, як реальні так і на номінальні(країна, народ, однодумці). 

Спрямованість у часі – на минуле і на віддалене майбутнє. 

Третій тип життєвої стратегії - стратегія виживання. Вона характерна 

для соціально-демографічних груп з невеликим життєвим і соціальним 

ресурсом, з невисоким статусом і складним матеріальним становищем.  
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Загальна, дуже важлива в історичній перспективі риса цих трьох 

стратегій – вони мало керовані. Це не означає, що суспільство, держава, 

ідеологічні (громадські та професійні) структури і рухи не можуть вплинути 

на формування життєвих стратегій. Але в нестабільній соціокультурної 

системі такий вплив принципово обмежений, а не посилений, як прийнято 

вважати. Однак чим глибше воно намагається проникнути в структури 

життєвого світу людини, тим частіше зустрічає закриті двері, розмивається, 

слабшає і зникає[ 22; 24]. 

Однією з підстав для класифікації життєвих стратегій Р. Пехунен 

розглядає спосіб вирішення конфліктів. Виявивши наявність конфлікту, 

людина зазвичай діє одним з трьох способів. Вчений наступним чином 

класифікує ці способи.  

1. Припинення будь - яких спроб боротьби. Відмова переживається як 

почуття безпорадності. Відхід від соціальних контактів і занять. 

2. Стратегія пристосування, для якої характерно прийняття ситуації, 

що змінилася. Пристосування може проходити різними шляхами. Пасивне 

пристосування означає, що людина змирилася зі своєю долею, і передає 

функції контролю свого життя зовнішнім інстанціям. При активному 

пристосуванні людина здатна змінювати ставлення до своїх занять і навіть 

приймати нові способи дії. 

3. Подолання конфлікту. Для стратегій розвитку характерно прагнення 

розширити межі існуючих життєвих ситуацій. При творчому розвитку 

відбувається пошук і освоєння нових сфер життя, що збагачує особистість. 

При обмеженому розвитку прогрес зачіпає тільки одну область, в той час як 

інші залишаються на периферії життя [35; 39]. 

У працях Ю.М. Резника та Т.Е. Резника зустрічаються найбільш 

поширені типи стратегій. Їх можна охарактеризувати по ряду інституційних 

ознак: соціально - економічне становище, спосіб відтворення і трансляції 

культурних стандартів, система регулювання та контролю, соціальний 

характер(колективна ментальність). В загальній сукупності ці ознаки 
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утворюють комплексний критерій типологізації життєвих стратегій з точки 

зору соціології. Зміст даного критерію визначається характером соціальної 

активності особистості. До основних типів життєвих стратегій входять: 

 рецептивна («набута») активність є основою стратегії життєвого 

благополуччя та її аномальних форм – споживчої, паразитарно -

експлуататорської та ін.; 

 стратегія життєвого успіху, передумовою якої виступає мотиваційна 

активність, розрахована на суспільне визнання(прикладом служить 

підприємницька діяльність); 

 стратегія самореалізації, для якої характерна творча активність, 

спрямована на створення нових форм життя безвідносно до їх зовнішнього 

визнання або невизнання. 

Виділені типи стратегій залежать від змісту представлених у них 

елементів.  

На сучасному етапі розвитку суспільства найбільшою популярністю 

користуються стратегії життєвого успіху. Вони відповідають пануючому в 

ньому духу індивідуалізму, суверенітету особистості, вільної конкуренції, де 

кожна особистість прагне бути на висоті, досягти успіху в певній справі. До 

соціальної бази стратегії успіху входять середні шари, науково - технічна 

інтелігенція, підприємці, керівники та політичні діячі. Таке суспільство 

всіляко заохочує до різноманітних форм активності, власної ініціативи [14; 

32]. 

Усвідомивши всю важливість типологій життєвих стратегій варто 

відзначити, що вибір життєвої стратегії може також бути обумовлений 

приналежністю до певного класу(групи, шару). Незважаючи на це, 

особистість, яка має намір реалізувати певну стратегію, повинна завжди 

залишатися чесним із самим собою, не звертати уваги на модні тенденції і 

стиль життя інших людей, адже кожен з нас є унікальним, а тому прийняття 

рішення не повинно залежати від когось, а тільки від самого себе. 
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1.3. Психологічні особливості прийняття рішення особистістю    

Прийняття рішення для особистості є одним з основних етапів, який 

визначає її майбутнє. У кожної людини перед прийняттям рішення виникає 

багато нюансів, проблем, які сповільнюють цей процес. Приймаючи рішення 

особистість показує в певній мірі власні якості, власну індивідуальність. Як 

вказує Н.І. Кабушкін, у науці існують наступні різновиди профілів рішень, які 

є досить притаманними сучасному поколінню. Рішення врівноваженого типу 

(найбільш продуктивна тактика висунення і перевірка гіпотез). Імпульсивні 

рішення (створення гіпотез переважає над їх аналізом). Інертні рішення  ( 

домінує дуже повільне уточнення гіпотез).  Ризиковані рішення (побудова 

гіпотез з великим запізненням врівноважуються з їхньою перевіркою). 

Рішення обережного типу (властива ретельна оцінка гіпотез та критичний 

аналіз) [4; 19]. 

Не слід вважати, що прийняття рішення є однойменним актом. Досить 

часто це тривалий і важкий процес. Г. Саймон виділяє в ньому три етапи:  

1. пошук інформації; 

2. пошук і знаходження альтернатив;  

3. вибір кращої альтернативи. 

Слід зазначити, що вся доступна на момент прийняття рішення 

інформація: фактичні дані, думка експертів акумулюється на першому етапі. 

При відповідній можливості  створюються математичні моделі, проводяться 

соціологічні опитування, визначаються погляди на проблему з боку активних 

груп, що впливають на рішення тощо. Другий етап пов’язаний з визначенням 

того, що можна, а що не варто робити в наявній ситуації, з визначенням 

варіантів рішень(альтернатив). І вже третій етап включає в себе порівняння 

різних альтернатив і вибір найкращого варіанта(або варіантів) рішення [10; 

20]. 

        В процесі прийняття рішення людина може програвати різні ролі. 

Саме тому  прийнято розрізняти такі персональні позиції людей: 
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1. Особа, яка приймає рішення(людина, яка втілює вибір найкращого 

варіанту дій);  

2. Власник проблеми (людина, яка приймає рішення і бере за нього 

відповідальність);  

3. Учасник або керівник активної групи(група людей, що мають 

спільні інтереси і намагаються вплинути на процес вибору і його результат, 

наприклад, намагаючись вплинути на економічну політику країни, одні 

активні групи організують страйки, інші - гучну кампанію підтримки уряду у 

пресі, треті виділяють кошти для підтримки уряду - дають позики);  

4. Виборець (людина, яка повинна вирішити, яке ж рішення йому 

обрати); 

5. Член групи, який приймає узгоджені рішення(людина, яка 

знаходиться в малій групі з певними правами і обов’язками);  

6. Експерт (професіонал в тій чи іншій сфері, до кого звертаються за 

оцінками і рекомендаціями); 

7. Консультант по прийняттю рішень(організація процесу прийняття 

рішення, до якої входить: допомога особі яка приймає рішення і власникові 

проблеми в правильній постановці задачі, виявлення позиції активних груп, 

організація роботи з експертами);  

8. Помічник особи, яка приймає рішення. 

Як не крути, але в кінцевому результаті людина, яка приймає рішення враховує 

усі думки і погляди цих осіб[20]. 

Часто буває так, що людина перш ніж прийняти якесь рішення створює 

собі бар’єри чисто психологічного характеру, які не дозволяють їй рухатися 

далі. Через це можуть виникнути вагомі помилки, а то й втрати. Вивчаючи 

дане питання, Р.І. Мокшанцев характеризує наступні бар’єри і 

обмеження: 

1. Вважається, що саме поспішність призводить до прийняття більшості 

відверто поганих рішень. Зазвичай вона виникає через брак часу.    
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2. Емоційна збудливість. До поспішних рішень можна прийти під дією 

сильного емоційного збудження. Якщо людина сердиться або засмучена, то 

прийняті нею рішення можуть виявитися нездійсненними. Емоційна 

збудливість може виражатися не тільки у вигляді негативних, а й позитивних 

емоцій.  

3. Вагомим обмежувачем в ході прийняття рішення є зволікання.  

4. Усвідомленням того, коли припустився помилки (нездатність визнавати 

свої помилки), виправити її та рухатися далі – реальний засіб боротьби при 

прийнятті особистістю рішення. 

5. Зайва самовпевненість. Є чимало людей, які вважають, що тільки їх думка 

правильна, а у решти людей – неправильна. На думку інших, у них можуть 

бути недоліки, але промахів вони не допускають. [28]. 

Не варто забувати про те, що при прийнятті рішення можуть 

здійснюватися різноманітні впливи, а саме вплив людей один на одного. 

Власне тому вчені виділили наступні механізми впливу у процесі прийняття 

рішення: повідомлення, переконання і навіювання. 

Впливаючим в повідомленні є сама інформація, сприймаючи яку 

людина коригує свою поведінку, формує думку, на основі даної інформації 

приймає відповідне рішення. 

При  переконанні людина організовує подачу інформації таким чином, 

щоб вплинути на зміну цінностей, установок і т. п. інших людей. У цьому 

випадку або приводять систему доказів, що підтверджують це положення, або 

звертаються до думки авторитетних людей. 

Найнебезпечнішими для прийняття рішення є навіювальні впливи. 

Вони можуть бути різними. Елементи навіювання присутні в будь - який 

комунікації: це і імідж, і особливості організації подачі матеріалу, і 

невербальні засоби і спілкування, і багато іншого. Але існує і особлива форма 

навіювання, яка безпосередньо стосується прийняття рішень.             Це – 

психологічна маніпуляція[17]. 
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Роблячи підсумок сказаного, можна стверджувати, що однозначного 

підходу до проблеми прийняття рішення особистістю на сьогоднішній день не 

існує, що пов’язано в першу чергу з різноманітними підходами до аналізу цих 

процесів, а також місцем, яке їм відводиться в діяльності людини. Прийняття 

рішення – це лише певний етап діяльності між етапом сприйняття інформації 

і виконанням дій при виникненні проблеми.  

В теоретичних і практичних дослідженнях накопичено чимало 

інформації, однак ставити крапку на вивченні проблеми прийняття рішення 

рано, так як до цього часу виникає більше запитань, ніж відповідей [7; 16; 23]. 
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РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЖИТТЄВИХ 

РІШЕНЬ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

    2.1. Методологічні основи емпіричного дослідження 

На сучасному етапі розвитку суспільства у студентів виникає безліч 

амбіцій щодо вирішення тих чи інших життєвих рішень. Як показує життєвий 

досвід, у кожного вони свої: хтось як і раніше покладається не на власний 

вибір, а на вибір батьків, друзів чи подруг, у когось ці рішення є спонтанними, 

тобто мається на увазі «як буде так буде», дехто вважаючи що все знає і вміє 

приймає рішення зважено і обдумано, проте зовсім зневажає поради і думки 

інших, що в майбутньому стає причиною конфліктів і суперечок. Таких 

варіантів може бути безліч, адже не існує однакових особистостей і відповідей. 

Тому наше завдання полягає в тому, щоб допомогти молодій людині 

розібратися з вибором правильного рішення, показати що у всіх бувають 

переломні моменти в житті, і як б там не було їх потрібно пережити, щоб 

рухатися далі, щоб рухатися в майбутнє заради досягнення поставленої перед 

собою мети. 

Теоретичний аналіз проблеми прийняття студентами стратегічних 

життєвих рішень зумовив розробку програми емпіричного дослідження й 

підбір діагностичних методик, що дали змогу визначити актуальні життєві 

позиції студентської молоді, розуміння того, як студенти мотивують 

стратегічні життєві рішення керуючись системою цінностей, дослідити 

ціннісно - мотиваційний компонент готовності студентів до прийняття 

стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення, а також 

підкреслити рівень реалізації життєвих цілей на даний момент часу. 

Емпіричне дослідження було проведено на базі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. У дослідженні 

прийняло участь 30 студентів з першого по четвертий курс напрямків 

підготовки «Психологія», «Практична психологія», «Дошкільна освіта».  
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Першою з методик, яка використовувалась у нашому дослідженні є 

опитувальник «Емоційно - пізнавальна готовність особистості  до 

визначення власної життєвої позиції». Автором даної методики є Помиткіна 

Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, професор кафедри авіаційної 

психології (див. додаток А).  

За допомогою цієї методики з’ясовувалися бажання та емоційне 

ставлення, рівень обізнаності студентів щодо власної життєвої позиції.  

Цей опитувальник складається із 9 запитань. Перші три запитання 

допомагають з’ясувати міру емоційного ставлення та бажання студентів у 

набутті знань щодо розвитку власної життєвої позиції[27]. Четверте і наступні 

питання допомагають розкрити власне розуміння життєвої позиції 

особистості, умови її формування і становлення, види та ознаки життєвої 

позиції. Завдяки відкритим відповідям на ці питання можна детальніше 

охарактеризувати ступінь усвідомленості життєвої позиції сучасною 

молоддю. Отримані результати дають інформацію про уявлення сучасної 

молоді про життєву позицію, яка виникає при прийнятті стратегічних рішень. 

Ще одна методика яка використовується у дослідженні – це  

опитувальник «Життєві завдання особистості» (Т. М. Титаренко). За цією 

методикою досліджувалися два показники: мотивація самоконституювання, 

яка характеризує потяг людини до покращення себе та визначення свого місця 

у соціумі, та мотивація життєтворчості, яка характеризує духовно -практичну 

діяльність людини, спрямовану на творче проектування і здійснення власного 

життєвого проекту [39]. 

Дана методика містить 87 запитань.  Ці питання розподілені до шкал, 

кожна з яких визначає мотивацію особистості до виконання тих чи інших 

життєвих завдань. До цих шкал входить: 

1. мотивація життєвих завдань; 

2. структурованість часу життя; 

3. ставлення до майбутнього; 

4. суб’єктна активність; 
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5. опернаціональні характеристики життєвих завдань; 

6. брехня. 

Перед початком роботи респонденту пропонується інструкція, у якій 

йому потрібно позначити навпроти кожного із запропонованих висловлювань 

свою згоду чи незгоду з ним, відмітивши один з варіантів: «згоден/згодна» або 

«не згоден/не згодна». Результати методики дозволяють визначити основні 

пріоритети у прийнятті життєвих рішень, якими керуються молодь. 

Остання методика, яка використовується у дослідженні – «Методика 

вивчення особливостей прийняття рішень». Її розробив доктор психологічних 

наук, професор Російського державного педагогічного університету імені А.І. 

Герцена, заслужений діяч науки Російської Федерації Ільїн Євгеній Павлович.  

Метою даного опитувальника є вивчення особливостей, які впливають 

на прийняття рішень. Він містить 2 частини, у першій з яких досліджуються 

якості при прийнятті рішення, а у другій – якості, які відображають 

особливості прийняття рішень у повсякденному житті. До двох частин 

пропонується інструкція, у першій з яких зазначається вибір однієї відповіді, 

в іншій навпаки, відповісти так або ні на задане твердження. 

Ця методика дозволяє визначити, які якості притаманні сучасній молодій 

людині, і як ці якості впливатимуть безпосередньо на прийняття важливого 

рішення. 
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2.2. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів дослідження 

В дослідженні прийняло участь 30 респондентів віком від 17 до 22 років. 

Всі вони навчаються у Дрогобицькому державному університеті імені Івана 

Франка за спеціальністю «Психологія», «Практична психологія» та 

«Дошкільна освіта», вибірка є гетерогенною.  

Юнацький вік вважається одним із найважливіших в житті людини, адже 

тут вона формує власний світогляд, погляди, вподобання, перспективи, плани 

на майбутнє тощо. 

Для з’ясування  факту обізнаності визначення власної життєвої позиції 

серед студентів ми використали методику «Емоційно - пізнавальна готовність 

особистості  до визначення власної життєвої позиції». Відповіді студентів 

оцінювалися від 0 до 10 балів в залежності від точності та повноти розкриття 

змісту запитання. У відсотковому відношенні рівень вираженості показника 

обізнаності студентів був розподілений наступним чином: низький 0 - 44%, 

середній 45 - 64%, високий 65 - 100%. Нерівномірний розподіл балів 

зумовлений кількісним і якісним аналізом експериментальних результатів, які 

показали, що значна частина студентської молоді, отримавши до 44%, 

володіла низькими знаннями про особливості життєвої позиції. Кількісні 

показники розподілу рівня обізнаності студентів щодо життєвої позиції 

особистості подані у таблиці. 

Таблиця 2.1 

Показники рівня обізнаності студентів щодо визначення власної 

життєвої позиції 

 

Субшкали 

Рівні розподілу обізнаності 

респондентів, % 

Вираженість 

показників 

Високий Середній Низький Сер. зн., 

Бали 
% 

1. Позитивне емоційне ставлення до 
визначення власної життєвої позиції 

50,8 34,2 15 6,3 63 

2.Зацікавленість в інформації про визначення 
власної життєвої позиції 

70,1 18,6 11,3 7,6 76 

3.Позитивне емоційне ставлення до розвитку 

власної життєвої позиції 

57,2 43,4 13,8 6,9 69 

4.Визначення життєвої позиції особистості      31,7 48,7      19,6 5,4 54 

5.Види життєвої позиції особистості  33,6 37,8 27,7 4,2 42 
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6. Ознаки, за якими   визначають життєву 

позицію особистості 

20,1 44,1 35,8 4,4 44 

7.Умови формування  життєвої позиції 

особистості  

25,5 47,3 27,2 5,6 56 

8.Особистісні якості, які необхідно розвивати 

для вдосконалення власної життєвої позиції  

49 28,6 22,4 5,9 59 

9.Впевненість у власній життєвій позиції 54,1 32,6 9,3 6,7 67 

 

Звернувши увагу на перше питання про позитивне емоційне ставлення 

щодо визначення життєвої позиції, студенти найчастіше давали позитивну 

відповідь(50,8%). Це є досить хорошим показником, оскільки в даний час 

сучасна молодь бачить світ по - іншому ніж це було раніше, а тому щоб 

досягти певних успіхів у будь - якій сфері перш за все необхідно усвідомити 

своє ставлення, щоб з’ясувати чи це подобається людині чи ні, і чи б у 

майбутньому вона хотіла б цим зайнятись. Проте 15% студентів не 

усвідомлюють важливість цього питання. 

Як видно із таблиці питання про зацікавленість життєвої позиції 

отримало найбільший показник – 70,1%. Такий результат не може бути 

негативним, адже значна кількість студентів бажає довідатися про всі аспекти 

життєвої позиції, хоче бути готовою до того, що її може спіткати в 

майбутньому.  

Середній бал позитивного ставлення до розвитку життєвої позиції у 

студентів – 6,9(максимум 10 балів), а це трішки більше ніж половина, що 

вказує на значущість даного фактору серед студентської молоді. Тим не менш 

13,8 % швидше негативно ніж позитивно ставляться до даного питання. Це 

говорить про те, що деяким індивідам комфортно перебувати у тій позиції, в 

якій вони є зараз, не замислюючись про зміни у власному житті, які б 

допомогли йому вдосконалюватися, пізнавати себе.  

На четверте питання про визначення життєвої позиції студенти 

намагалися пояснити її таким чином, зокрема «ланка в суспільстві, якої 

дотримується людина»(досліджувана Б.Н, 20 р.), «це власне ставлення до 

певних поглядів і відповідно самопочуття, думки і відчуття в тій чи іншій 
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ситуації»(досліджувана Г.В, 20 р.), «відношення особистості до 

навколишнього світу, яке проявляється в думках і вчинках» (досліджувана М.І, 

21р.). Як і середній бал - 5,4, так і відповіді респондентів вказують на 

усвідомлення даного поняття, що однозначно є позитивно. Але завжди є 

частка тих, як це в даному випадку – 19,6%, кому це не є важливо. Такі люди 

не завжди знають чого хочуть від соціуму, професії, майбутнього, блукаючи у 

пошуках свого Я. 

На питання про види життєвої позиції респонденти не давали таких 

впевнених і однозначних відповідей, наприклад, «мабуть активна і пасивна 

як одна з класифікацій»(досліджувана Д.Г, 22 р.), «напевно це професійна, 

комунікаційна, естетична, моральна, позиція кохання»(досліджувана Я.М, 

21р.), а 27,7% досліджуваних зовсім не орієнтуються в даному питанні. Згідно 

цьому варто відзначити, що студенти не завжди впевнені у власних 

висловлюваннях, не завжди чітко розуміють що таке життєва позиція, і не до 

кінця знають як вона проявляться в житті.  

Щодо ознак життєвої позиції, де середній бал 4,4, проявляється досить 

мала інформованість студентів з даного питання. Це є ознакою того, що 

студенти намагаються визначати і розпізнавати життєву позицію серед інших 

людей,  співвідносити її з власною,  дізнаватися нову інформацію, проте не 

знають де знайти відповідь, що позначається на визначенні поведінки інших 

людей та власних поглядах на життя.  

На питання про умови та особистісні якості щодо визначення життєвої 

позиції студенти відповідали: «натхнення, кругозір і влада», «бачити власні 

плюси і мінуси, вміти їх використовувати» (досліджувана Ю.Г, 21р.); 

«середовище, друзі, приналежність до спільнот, родина, оточення людини, 

місце проживання, економічне і політичне становище та ін.», «впевненість, 

цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, відважність та ін.» 

(досліджувана Г.Л, 19 р.); «спілкування із друзями, батьками та загалом 

соціумом», «якості, які орієнтовані на моральні норми суспільства» 

(досліджувана К.Т, 22 р.). Ці відповіді наштовхують на думку про те, що 
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респонденти мають певні уявлення і погляди щодо цього, але їх не завжди 

достатньо, щоб побудувати певний план дій в житті, який підштовхуватиме на 

вирішення важливих стратегічних рішень. 

Так, молодь певна, що їхня життєва позиція (54,1%) є запорукою 

створення нових орієнтирів у житті, але не знаючи основ, і не маючи чіткого 

розуміння даної проблематики часом важко досягати нових висот, приймати 

важливі рішення. 

Наступний опитувальник, який ми використовуємо для дослідження має 

назву «Життєві завдання особистості». Він дозволяє визначити основні 

пріоритети у прийнятті рішень, якими керується сучасна молодь. В даному 

випадку ми детальніше зупинимося на мотивації та характеристиках щодо 

життєвих завдань, які допоможуть зрозуміти значимість їх для молоді, а також 

власне життєвої стратегії.  

Результати дослідження доводять, що для студентів Дрогобицького 

університету найбільшої значимості у прийнятті рішень надається суб’єктній 

активності. Це говорить про те, що молодь довіряє власному вибору і 

реалізації майбутніх планів, проте їхня активність не завжди спрямована в 

конструктивне русло, що іноді перешкоджає їм рухатися вперед.  

Якщо взяти результат опернаціональних характеристик життєвих 

завдань, де показник сягає 60,5%, відстежується досить таки стійка позиція 

молоді щодо вирішення життєвих завдань.  

Стратегія, як одна із підшкал даної характеристики, яка узагальнює 

вміння ставити життєві завдання, виділяти основні, обирати конструктивні 

засоби та критерії досягнення, приймати відповідальні стратегічні життєві 

рішення у 30% студентів знаходить на високому рівні. Це означає, що серед 

даної вибірки кожен третій у планах на майбутнє і безсумнівно у прийнятті 

рішень керується певним планом, який прагне реалізовувати в житті, 

дотримуючись його чіткого порядку. Таке ставлення до власного життя є  

обміркованим і розсудливим, проте виконуючи по порядку всі пункти 

власного життєвого плану людина може опинитися осторонь від самого життя, 
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відокремлюючи себе від всього різноманіття барв і кольорів, яке є у 

людському житті, від тих емоцій і вражень, які дійсно приносять людині 

щастя.  

Також варто виділити гнучкість як одну із характеристик життєвих 

завдань. Ця підшкала характеризується наявністю соціального розуму, який 

дозволяє підлаштовуватися до конкретної ситуації і знаходити оптимальне 

рішення. У 33,3% молоді, за результатом дослідження, ці характеристики на 

високому рівні, 26,7% на середньому, а у 40% на низькому рівні. Отримані дані 

вказують на те, що значна частка респондентів у невизначеній ситуації 

приймають рішення пасивної ролі спостерігача, який робить все для того, щоб 

його не чіпати і не давати виконувати будь - які зобов’язання. Такій людині в 

житті часто буває досить складно, оскільки така позиція не дозволяє 

здійснювати мрії, бажання, втілювати їх у реальність. 

Відповідно ставлення до майбутнього у респондентів є досить 

серйозним, що відображається у графіку (65,3%). Варто зауважити, що далеко 

не всі готові бути відповідальними і розсудливими приймаючи рішення щодо 

власного майбутнього, оскільки для 26,6% це не є пріоритетним, вважаючи що 

для них краще буде «плисти за течією», нічого не змінювати і жити не за 

«власними правилами». В той же момент для 46,6% це надзвичайно важливо. 

Вони усвідомлюють, що їхнє майбутнє залежить від них, а тому прикладають 

багато зусиль для того, щоб змінити його на краще. 

 

 

Рис. 2.2. Розподіл показників щодо життєвих завдань студентів 
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Щодо показника мотивації життєвих завдань, який серед студентської 

молоді в загальному виражається на 49,17%  та характеризується наявністю 

стратегічно обдуманих прагнень та рішень можна стверджувати наступне. 

Провівши детальний аналіз всіх показників мотивації, серед яких мотивація до 

матеріального задоволення, мотивація до досягнення успіху та влади, 

мотивація самоконституювання а також мотивація до творчості можна 

стверджувати, що студенти не надто прагнуть до матеріальних благ, адже 

43,3% не роблять на цьому особливого акценту, вважаючи що в житті гроші 

це не головне, а тільки матеріальне благо, за допомогою якого можна погасити 

людські потреби, і рішення стосовно даного приводу не приймається в першу 

чергу, але 30% молоді все ж орієнтуються на матеріальні блага, гроші, 

комфорт, підкреслюючи цим власний престиж і бажанням мати все.  

Тим не менш, якщо розглядати мотивацію до самоконституювання, де 

високий показник спостерігається тільки у 16,6%, а низький у 56,6% чітко 

видно, що не всі мотиви, бажання і прагнення студентів зовнішні співпадають 

із внутрішніми. Так, при прийнятті стратегічно важливого рішення ззовні 

людина може захистити себе від лишніх запитань емоціями, жестами, 

мімікою, вирішуючи його одним чином, тоді коли внутрішні переживання не 

згасають, не дають зосередитись і прийняти дійсно те рішення, яке було б 

найкращим.  

Для того, щоб зрозуміти як студенти приймають рішення, ми 

використали «Методику вивчення особливостей прийняття рішень». 

Проаналізувавши отримані дані, ми отримали наступні результати.  

З початку, коли перед людиною постає питання, на яке потрібно 

відповісти і відповідно ухвалити остаточне рішення у неї виникає ряд думок, 

які не дозволяють визначитись, адже кожна з них по - своєму правильна, і для 

того щоб обрати якнайкращий варіант потрібен час. З графіку видно   (рис. 

2.3.), що найбільшого показника із 66,6% надається рішучості, тоді як 20% 

студентів себе такими не вважають. Також важко не помітити, що різниця між 

деякими показниками не є суттєвою, наприклад самостійність у прийнятті 
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рішення проявляється у 60% студентів, імпульсивність – у 63,3% студентів, 

залежність від обставин – 63,3% студентів. Такі результати є ознакою того, що 

в житті бувають досить різноманітні ситуації, а тому щоб зробити правильний 

вибір необхідно враховувати всі фактори і нюанси, як це намагаються робити 

в даному випадку студенти.  

Для 56,6% респондентів розсудливість при прийнятті рішення є 

важливим фактором, адже  вони схильні до логічного обмірковування 

заздалегідь всіх важливих рішень та пошуку виважених, обґрунтованих 

висновків і позицій, тоді як 26,6% схильні приймати рішення і діяти всупереч 

здоровому глузду.  

Варто також відмітити той факт, що 46,6% студентів прагматично 

ставляться до прийняття рішень. Вони вміють планувати і реалізовувати 

обрану життєву стратегію. Проте більша частина респондентів, а це 53,4% не 

завжди знають що для них важливо, як побудувати ту систему життєвої 

стратегії, яка б була ключем до досягнення життєвої мети, що істотно 

відображається на їхніх планах і рішеннях. 

 

Рис. 2.3. Якості при прийнятті рішення  
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І тільки 40% наполегливо йдуть до своєї мети, тоді коли 60% не 

прикладають надто багато зусиль, щоб добитися належного результату і знати 

те єдине досконале рішення. 

Результати дослідження з приводу прийняття рішень у повсякденному 

житті доводять (рис. 2.4.), що для студентів такі рішення не мають особливої 

значущості. Серед усіх респондентів тільки 23,3% приймають рішення не 

піддаючись зовнішнім обставинам,  довіряючи тільки власному вибору і собі, 

коли 76,7% не надають цьому особливого значення і підтримують думку 

більшості, на що також вказує показник імпульсивності(43,3%), при якому 

людина діє без достатнього свідомого контролю під впливом зовнішніх 

обставин. 

Погляди на майбутнє в даному випадку теж відрізняються, адже 26,6% 

молоді знають, що за нього відповідають тільки вони і стараються 

прогнозувати його, а 73,4% просто насолоджуються теперішнім життям, не 

задумуючись про те, що їх може очікувати.  

 

 

Рис. 2.4. Особливості прийняття рішень у повсякденному житті 
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Отже, у результаті якісного аналізу методики «Вивчення особливостей 

прийняття рішень» ми виявили, що рішення, які спрямовані на повсякденне 

життя не мають для студентів провідного значення. Своїми якостями при 

прийнятті рішення вони ще раз підкреслюють, що можуть ставитись до всього 

з більшою відповідальністю і надійністю, проте перш ніж дійти до такого 

висновку їм необхідно визначити, що для них є актуальним, до чого вони 

прагнуть, що їм врешті - решт потрібно взяти від життя, щоб ці якості 

використовувати в повсякденному житті. 

 

2.3. Психологічна підтримка студентів у прийнятті стратегічних 

життєвих рішень 

Практично кожного дня людині доводиться приймати рішення, яке може 

впливати на майбутнє самої людини, так і навколишньої дійсності. Так, сидячи 

на дивані і переглядаючи чергову телепередачу, ми неодноразово 

замислюємось, що ж буде далі, чи навпаки, чому вона так вчинила, як це так 

можливо, і часто не знаходимо логічної відповіді на це запитання. Те саме 

відбується і в реальному житті, коли нам доводиться примати важливе життєве 

рішення, оскільки після деякого часу ми усвідомлюємо, що все було у наших 

руках, і ми могли змінити ситуацію. 

Неможливо навчитися правильно мислити, розподіляти час, 

спілкуватися, тим більш правильно діяти, якщо всі ці окремі життєві процеси 

не пов’язані особистістю в єдину життєву стратегію. Пізнаючи себе, людина 

може навчитися «приміряти», подумки «прикидати» на себе майбутні, 

пропоновані або спокусливі на перший погляд життєві можливості, ситуації, 

справи, статуси. Такого роду життєва рефлексія у багатьох відбувається тільки 

після того, як події або вчинки здійснені. «За це не потрібно було братися», «з 

ним не потрібно було зв’язуватися» – так говорить собі людина, яка взявшись 

за важку справу, зазнає невдачі, потрапляє в складні взаємини. 



30 
 

Така ситуація може трапитися з кожним, а щоб запобігти такому 

повороту подій людині необхідно зосередитись і осмислити перш за все власне 

ставлення до проблеми, а також альтернативні варіанти рішень що призведуть 

до бажаного результату. 

Людині, яка не може прийняти важливе рішення потрібно поставити себе 

перед фактом, що рішення все таки прийдеться прийняти, оскільки дуже часто 

буває так, що вона шукає всі можливі варіанти його уникнення, але в 

кінцевому результаті приймає його. В даному аспекті важливим також є 

проміжок часу, за який відбувається процес прийняття рішення. Безумовно, 

для прийняття обдуманого рішення необхідно зіставити  всі аспекти і нюанси, 

які його стосуються. Проте, якщо людина не почне над цим працювати  щоб 

його прийняти, а навпаки, буде відкладати його на тривалий термін, це 

рішення так і залишиться в довгій шухляді, що звичайно може позначитися на 

майбутньому. 

Також часто трапляється так, що ми сумніваємось у правильності 

прийнятого рішення, а тому звертаємось за порадою до друзів та близьких для 

того, щоб підтвердити його. Для особистості, яка ще раз хоче переконатися у 

достовірності своїх думок це є досить позитивно. Але існує і такий момент, 

коли людина просто боїться взяти на себе відповідальність і прийняття 

рішення перекладає на когось іншого, беручи до уваги його думки і 

пропозиції. Таке ставлення до власної життя не можна назвати позитивним. 

Молода людина, яка прагне досягти в житті великих висот повинна 

прикладати багато зусиль для цього, а тому їй необхідно бути впевненою у 

собі, повірити у власні можливості і приймати рішення самостійно беручи 

відповідальність за них тільки на себе. 

Життя людини, яка тільки формує свої пріоритети і цінності наповнене 

всією різноманітністю бажань і думок про те, що вона хоче отримати від нього, 

що планує робити для цього і як буде це реалізовувати. Проте молодь не 

завжди усвідомлює свої реальні можливості, а живе фантазіями і мріями, 

вважаючи, що ціль не за горами, і в неї є все те, щоб її досягти.  
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Погасивши у собі протистояння між «Я  реальним» і «Я  ідеальним» дає 

молодій людині можливість зрозуміти, на що вона здатна насправді, що їй під 

силу і куди ї рухатись далі.  Знаючи себе, людина могла б уникати тих видів 

діяльності, які вимагають від неї особливих, невластивих їй якостей, які не 

відповідають її можливостям, і прагнути до тих, де її реальні вміння могли б 

проявитися оптимально. Приймаючи об’єктивне життєве стратегічне рішення 

вона могла б уникати соціальних ролей, які для неї є неприйнятними, і шукати 

ті, які розвивають її. І, тим не менш, багато людей витрачають величезні 

вольові зусилля на подолання невідповідності своїх типологічних 

особливостей і життєвих обставин, які вони вибрали самі або дозволили їх собі 

нав’язати. 

Здатність людини при прийнятті рішень виробити і усвідомити свою 

стійку життєву позицію, відокремити істотні відносини від випадкових 

спілкувань, випадкових безглуздих зустрічей, усвідомити справу свого життя 

і відокремити її від дрібних, що гинуть, формальних справ і є життєвою 

стратегією особистості. Вона по великому рахунку є здатністю захистити своє 

життя від всього дрібного, несуттєвого і нав’язаного людині. 

Тільки тоді, коли людина зуміє усвідомити свої цілі, причини і наслідки 

своїх дій, вона перестане жити автоматично і почне виробляти власну 

стратегію життя, яка відповідатиме її щоденним діям та принципам життя.  

В даному аспекті також варто відзначити, що для практичних психологів 

у ВНЗ, які зустрічаються з подібними труднощами необхідно виокремити 

методичні рекомендації, які дадуть змогу краще усвідомити цей процес.   

До основних видів діяльності психологічної служби ВНЗ відноситься 

діагностика, психологічна корекція та консультування, адже завдяки вчасно 

проведеній діагностиці психолог може запобігти кризовим ситуаціям в 

особистісному розвитку студентської молоді і надавати дієву психологічну 

допомогу з проблем, які для студентів є стратегічно важливими. Зміст 

психологічного консультування для студентської молоді як правило 

пов’язаний із невизначеністю на цьому віковому етапі, оскільки професійне 
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самовизначення не є ще остаточним, сімейні стосунки ще не склалися, а 

життєва позиція залишається невиробленою.  

Актуальною є потреба першокурсників у адаптації до нових умов 

навчання, оскільки віддаленість їх значної частини від дому, друзів і батьків 

може призводити до нерішучості або до пасивності. У зв’язку з цим куратори 

груп можуть застосовувати наступні методи: 

 метод переконання, за допомогою якого формуються погляди, 

уявлення у студентів; 

 метод стимулювання, який спрямований на організацію діяльності 

студентів, де можуть надаватися різноманітні завдання щодо створення 

певних ситуацій;  

 метод оцінки і самооцінки, коли відбувається оцінка певних вчинків, 

стимулювання до діяльності, або надання допомоги стосовно тих 

проблем, які можуть виникати в цьому віці;  

 методи заохочення і зауваження, які спрямовані на засвоєння певних 

знань тощо. 

Як правило більшість студентів прагнуть зрозуміти себе, здобути ту 

інформацію, яка знадобиться у реальному житті, виробити цінності, які 

допоможуть подолати складні життєві обставини і навчитися приймати 

рішення, які надалі за певних умов можуть стати доленосними. Саме тому 

діяльність психологічної служби у ВНЗ має сприяти розвитку психологічної 

готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень. Не 

зважаючи на власний багатий життєвий досвід психолог має поважати свободу 

волевиявлення студента, його право на помилки і виступати не як критик чи 

посередник між батьками та викладацьким складом ВНЗ, а як союзник 

професіонал у психологічній галузі, який мотивує молоду людину до власної 

неповторної життєтворчості.  
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ВИСНОВКИ 

Основні теоретико-методологічні підходи прийняття стратегічних 

життєвих рішень були здійснені в таких напрямках: вивчення життєвого 

сценарію особистості, життєві стратегії, життєві цілі та установки, життєвий 

шлях, етапи побудови життєвих стратегій та механізми їх реалізації, типології 

життєвих стратегій, прийняття життєвого рішення особистістю та його 

особливості.  

Прийняття особистістю життєвого рішення – це специфічне явище, що 

має власну якісну своєрідність, не зводиться лише до специфічної організації, 

інтеграції традиційних аналітичних процесів, діяльності чи волі, а реалізується 

на їхній основі.     

 У вітчизняній психології прийняття рішень вивчається як складний 

особистісно детермінований процес, який актуалізує ціннісно - 

мотиваційні(світогляд, мотиви, ідеали), емоційно - почуттєві(емоції, бажання, 

прагнення), інтелектуальні (цілепокладання, вибір, інтуїція) та вольові (сила 

волі, цілеспрямованість, рішучість) психологічні механізми та призводить до 

життєвого самовизначення(осмисленого визначення власної життєвої позиції, 

професійного самовизначення, вибору шлюбного партнера), зменшення 

невизначеності вихідної ситуації вибору. 

В процесі прийняття рішення вагому роль відіграє життєва стратегія, яка 

передбачає спосіб свідомого планування і конструювання особистістю 

власного життя шляхом поетапного формування її майбутнього. Разом з цим 

вона представляє собою структуру, яка об’єднує зміст майбутнього життєвого 

шляху через його відображення у виборі життєвої позиції, постановку 

життєвої мети і структурування її на проміжні цілі(події життєвого шляху), а 

також організаційні характеристики життєвої стратегії особистості 

(протяжність часової перспективи, напрямок тимчасової перспективи, 

структурованість планованого життєвого шляху). 
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У результаті проведеного емпіричного дослідження констатовано, що 

більшість студентів прагнуть розвивати свої знання щодо визначення власної 

життєвої позиції, проте існує вірогідність того, що вони не до кінця 

усвідомлюють її важливості, оскільки не змогли дати чіткої і правильної 

відповіді стосовно її визначення. Студентська молодь не замислюється 

достатньо глибоко над удосконаленням власної особистості, переглядом своїх 

цінностей, які допомагали б у виборі ідеалів, аналізі вчинків, у прийнятті 

відповідальних стратегічних життєвих рішень. 

Також у процесі дослідження визначено, що студенти довіряють 

власному вибору і реалізації майбутніх планів, проте їхня активність не 

завжди спрямована в конструктивне русло, що іноді перешкоджає їм рухатись 

вперед. В ході дослідження було встановлено також те, що значна частка 

молоді при прийнятті важливого рішення намагається бути осторонь і не брати 

участі в його ухваленні, створюючи певний механізм захисту.  

Досліджено і те, що студенти у прийнятті рішень стосовно 

повсякденного життя не фіксують власної уваги щодо цього. Вони 

усвідомлюють, що це потрібно робити самостійно, але найчастіше піддаються 

думці інших, що стає вагомою перешкодою на їхньому життєвому шляху. 

Власними якостями молодь доводить, що може ставитись до всього з більшою 

відповідальністю і надійністю, усвідомлювати реальну картину того що є, і 

може бути завдяки власній активності і старанням. Але перш ніж це зрозуміти 

студентам необхідно визначитись у власних пріоритетах і намірах щодо 

майбутнього, зрозуміти що для них є актуально, щоб використовувати 

належним чином свої якості і не піддаватися сумнівам. 

Розроблені рекомендації будуть сприяти усвідомленню власної життєвої 

позиції, важливості прийняття стратегічних життєвих рішень, оцінці власних 

цілей та установок на життя, і в межах прийняття цих рішень значну допомогу 

можуть надавати психолог в межах психологічної служби ВНЗ та куратори 

груп, які будуть допомагати у формуванні та розвитку психологічної 

готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Опитувальник  «Емоційно - пізнавальна готовність особистості  до 

визначення власної життєвої позиції» (Л.В. Помиткіна)   

Інструкція: уважно прочитайте та дайте відповіді на подані нижче запитання. 

На 1, 2, 3 запитання оцініть своє емоційне ставлення від 0 до 10 балів. На інші 

запитання дайте розгорнуту відповідь.  

1. Чи ставитеся Ви позитивно до визначення власної життєвої позиції?  

2. Чи цікавить Вас інформація про визначення власної життєвої позиції? 

3. Чи бажаєте Ви розвивати власну життєву позицію?  

4. Що таке життєва позиція особистості?  

5. Які види життєвої позиції особистості Вам відомі? 

6. За якими ознаками Ви визначаєте життєву позицію особистості?  

7. Які умови формування життєвої позиції особистості Вам відомі?  

8. Розвиток яких якостей особистості необхідний для вдосконалення власної 

життєвої позиції?  

9. Чи маєте Ви власну життєву позицію?  
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